
KIRPUTTAJAT RY:N VUOSIKERTOMUS 2018 

 
Toinen vuosi yhdistystoimintaa on nyt takana, ja on aika kääntyä katsomaan 

taaksepäin, mitä saimme aikaiseksi vuonna 2018. 

Toisen vuoden merkittävin seikka oli maaliskuussa myönnetty valtakunnallinen  

rahankeräyslupa, jonka turvin saimme käyttöömme yhden kanavan lisää kerätä rahaa 

apua tarvitseville eläimille. 

 

Vuosi 2017 oli kiireinen vuosi ja toivoimme, että tammikuussa voisimme kerätä 

hieman voimia ja hioa alkavan vuoden toimintasuunnitelmia rauhassa, mutta toisin 

kävi. 

Ensisijainen avustuskohteemme jo kolmen vuoden ajan on Romanian Valceassa 

toimiva Save Valcea dogs-järjestö. Järjestön keulahahmot ovat Florentina Cioaca sekä 

Nicoleta Stefanescu jotka auttavat eläimiä hädässä ympäri Valcean maakuntaa, ja 

samalla hoitavat omaa koiratarhaa, jonka pääluku vaihtelee 100-200 koiran välillä. 

Tarhan koirat ovat pelastettu kaduilta, paikallisilta ihmisiltä sekä suuri osa 

kunnalliselta Fetenin koiratarhalta. Kunnalliset tarhat ovat todella huonomaineisia , 

joihin koirat sullotaan ilman hoitoa ja ruokaa odottamaan kuolemaa.  Olemme 

yhdistyksenä pystyneet parantamaan kunnallisen tarhan oloja merkittävästi joka vuosi 

hankkimalla tarhalle koppeja , puulavoja sekä ruokaa. Ja lähes kaikki tarhan 

narttukoirat ovat steriloitu järjestämiemme sterilointiprojektien aikana. Naiset 

viikottain saavat koiria sieltä turvaan omalle tarhalle, ja koiria myös adoptoidaan 

heidän avustuksella useisiin maihin. 

Tammikuussa kuitenkin saimme kauhu-uutiset Valceasta. Kunnallisen tarhan 

eläinlääkäri oli vaihtunut ja kaikki merkit viittasivat siihen , että tarhalla tullaan 

toteuttamaan koirien eutanasia. Myös pormestari tämän myönsi puheissaan. Tästä 

alkoikin mittava pelastusoperaatio. Uutinen kiiri pitkin maailmaan ja sai 

kansainvälistä huomioita.  Internetissä allekirjoitettiin vetoomus paikallisille 

päättäjille, johon saatiin yli 100 000 allekirjoitusta. Myös Suomen päässä saimme 

asiaa esille ja europarlamentikko Sirpa Pitikäinen lähetti kirjeen pormestarille , jossa 

pyysi kunnan hoitavan kulkukoira ongelmaa eettisin keinoin ; laajoilla 

sterilointiprojekteilla massatappamisen sijaan. Samoin hän esitti kysymyksen EU-

komissiolle Eu varojen käytöstä Romanian koiratarhoilla. 

Myös Petri Sarvamaa esitti EU-komissiolle kirjallisen kysymyksen EU-maiden 

kulkukoiraongelmista ja eläinten hyvinvointiin kohdistetuista tueista. 

Kirputtajat ry:n puheenjohtaja Kaisa Aikio antoi haastattelut aiheesta Suomen 

kuvalehdelle ja Iltalehdelle. 

Monen mutkan , lukemattomien tuntien , pitkän odotuksen, suurien pettymysten ja 

lopulta suuren ilon saattelemana saimme pelastettua kunnalliselta koiratarhalta 31 

koiraa, jotka lähetettiin Bukarestiin Onevet klinikalle valmisteltavaksi adoptio-

ohjelmaan.  Ja mikä parasta, massaeutanasia ei astunut voimaan. 



   Riepu -koira pelastettiin kunnalliselta koiratarhalta tammikuussa -17 

   Viettää nyt onnellista koiranelämää omassa kodissa Suomessa 

 

Tammikuussa koiraoperaation lisäksi lähetimme ruoka-avustuksen Eläinten Suojakoti 

Toivo RY:lle. Ruokalahjoitus saatiin Oululaiselta Petmaster eläintarvikeliikkeeltä. 

 

Helmikuussa seurasimme kunnalliselta pelastettujen koirien toipumista Bukarestissa 

hoitoloissa ja Suomeen saapui kolme onnekasta adoptoitua koiraa; Jöpö, Hilla ja 

Belle. 

Lisäksi kirpputori pöytämme Raksilan Järkikirppiksellä pyöri täydellä teholla keräten 

tuottoa kevään tuleviin sterilointitapahtumiin. 

 

Maaliskuussa saapui jälleen koiria Suomeen. 

Kirpputori pöytä pyöri täydellä teholla taustalla. 

 

Huhtikuussa pyörähtikin sitten Valceassa vuoden enimmäinen sterilointitapahtuma , 

jonka sponsoroi yhdistyksemme. 3-5.4 steriloitiin 98 koiraa. 

 Lisäksi tilasimme  Zooplussan kautta ruokaa 600kg Valceaan . 

 Lähetimme ruoka-avustuksen Eläinten Suojakoti Toivo Ry:lle . Ruokalahjoitus 

saatiin Petmaster Eläintarvikeliikkeeltä Oulusta. 

 Lahjoitimme Popopet RY:lle huutokauppatavaraa heidän järjestämään 

huutokauppaan. 



 

  

 

Toukokuussa jatkettiin sterilointeja. Vuoden toinen sponsoroimamme 

sterilointitapahtuma järjestettiin Valceassa  10-13.5, ja tapahtuman aikana steriloitiin 

102 koiraa. 

 Lisäksi lyhensimme Save Valcea Dogs:n eläinlääkärivelkoja 685e suoraan 

eläinlääkäri DR.Christina Chritalle. 

 

Kesäkuussa jatkettiin siitä mihin jäätiin toukokuussa, eli steriloinnit jatkuivat 21-

23.6. Sponsoroimassamme tapahtumassa steriloitiin 100 koiraa. Lisäksi saimme 

mukaan tapahtumaan uuden sponsorin kun Alankomaalainen yhdistys Dierennood 

halusi tukea kampanjoitamme Valceassa. 

 

Heinäkuussa lähetimme Suomesta lahjoituksena saatuja lääkinnällisiä tarvikkeita 

Valceaan 20kg.  Ja maksoimme Romanian Predealissa toimivalle eläinsuojelija Silvia 

Munteanulle yhden perheen koirien steriloinnit, rokotukset ja madotukset. 

Kummikeräyksellä saaduilla varoilla 245e maksettiin jälleen  eläinlääkäri velkoja 

Valceaan. 



   Lääkinnällisiä tarvikkeita lähdössä kohti Valceaa 
 

Elokuussa jälleen steriloitiin,kun vuoden neljäs sterilointitapahtuma starttasi 

Valceassa 11-12.8. Tapahtuman aikana steriloitiin 69 koiraa. Dierennood jatkoi 

tapahtuman tukemista ja lisäksi sponsorointi joukkoomme saatiin lisäys kun Rags to 

Riches yhdistys osallistui kattamaan sterilointiprojektin kuluja. 

  Milena Malesevic, Bosnialainen eläinsuojelija sai kauttamme 1135e:n lahjoituksen 

eläinsuojelutyöhönsä. Lahjoitus saatiin kerättyä Kirputtajien rahankeräysluvan turvin, 

yhteistyössä Oulun seudun rescue koirat ja kissat-ryhmän kanssa. 

Kummimaksuja Valceaan elokuulla kerääntyi 390e, jotka käytettiin syyskuun 

ruokatilaukseen Valceaan. Ruoka tilattiin Romanian zooplus-nettikaupan kautta. 

Silvia Munteanu Romanian Predealista sai myös kauttamme lahjoituksena koiran ja 

kissanruokaa, kissanhiekkaa ja moser trimmauslaitteen, jota hyödynnetään 

sterilointityössä. 

 
   

Syyskuussa sterilointityö sai jälleen jatkoa, kun järjestimme Valceassa 

sterilointitapahtuman 21-23.9. Tapahtuman aikana steriloitiin huikeat 152 koiraa. 



Dierennood ja Rags to Riches järjestöt jatkoivat yhteistyötä kanssamme ja 

osallistuivat kattamaan osan tapahtuman kuluista. 

 Ruokaa tilasimme Valceaan jälleen Romanian Zooplussan kautta. 

 Lisäksi syyskuussa lahjoitimme Oululaiselle Popopet yhdistykselle riistakameran. 

Popopet tekee väsymätöntä työtä Oulun seudun kissojen parissa, ja riistakameran 

avulla heillä on mahdollisuus tehostaa alueen kodittomien kissojen loukutusta ja 

saada siten kissoja turvaan. 

 Syyskuun kummimaksuja Valceaan kerääntyi yhteensä 474e ja raha ohjattiin suoraan  

Trauma surgery klinikalle Bukarestiin lyhentämään Save Valcea dogs:n 

eläinlääkärivelkoja. 

 5 koiraa pääsi pois kunnalliselta koiratarhalta kun saimme ohjattua ne Bukarestiin 

Onevet klinikan hoitolaan. Koirat on valmisteltu adoptioon ja siirtyvät hoitolasta 

aikanaan  joko suoraan uusiin koteihin tai jatkavat kodin etsintää naisten omalta 

tarhalta käsin. 

   Eläinlääkäri Rosu Ovidiu kantaa nuolinukuttamaansa arkaa koiraa steriloitavaksi 
 

Lokakuussa jatkettiin mitäpä muutakaan kuin sterilointityötä Valceassa.  27-28.10 

tapahtumassa steriloitiin 57 koiraa. 

 Lokakuussa pyörähti myös huutokauppamme käyntiin facebookissa jonka tuotto 

ohjattiin sterilointikuluihin. 

 Lähetimme Silvia Munteanulle Predealiin 500e kissojen sterilointeihin, rokotuksiin 

ja madotuksiin. 



 Lokakuun kummimaksuja kerääntyi 407e. Summasta ohjattiin 230e Bukarestiin 

Trauma Surgery klinikalle lyhentämään naisten eläinlääkärivelkaa ja 177e:lla 

lyhennettiin velkaa eläinlääkäri Christina Chritalle. 

  Silvia Munteanun pelastamia kissanpentuja Romanian Predealissa 
 

Marraskuussa kummimaksuja kerääntyi 422e, jotka ohjattiin lyhentämään Save Valea 

dogs:n eläinlääkärivelkoja Trauma surgery klinikalle sekä Dog for pet-klinikalle. 

 

Joulukuussa lähetimme Suomesta avustuspaketin Valceaan , yhteensä 218kg. Lähetys  

sisälsi: Pieniä määriä ruokaa ja puruluita, peittoja , lääkinnällisiä tarvikkeita, 

joululahjoja Florentinalle ja Nicoletalle. Nutriplus ravintolisiä, Virkon s 

desifiointiainetta, vaatteita , kenkiä, pantoja , trimmauspöytää, pentuaitauksia, 

lentoboxeja ym ym. 

Lähetimme pienen määrän rahaa , jolla naiset Valceassa saivat ostettua jo perinteeksi 

muodostuneet ruokakassit tarhojen työntekijöille.   

Romanian zooplussan  ja Izzis foodin kautta tilasimme Valceaan yhteensä 1231kg 

koiranruokaa. 

Keräsimme jo elo-syyskuussa rahaa puulavoihin kunnalliselle koiratarhalle, ja 

vihdoinkin joulukuussa löysimme niille valmistajan ja 59 lavaa saatiin ohjattua 

koirille tarhalle. 

Kummimaksuja joulukuulla kerääntyi yhteensä 371e, ja tätä vuosikertomusta 

kirjoittaessa odottelemme vielä tietoa Valceasta mihin naiset Valceassa haluavat tuon 

summan käytettävän. 

 

Vuoden 2017 toimintakertomuksen päätin sanoihin: ” Emme aio jäädä laakereille 

lepäämään tulevanakaan vuonna, vaan olemme jo ottaneet askeleen eteenpäin, jotta 

toimintamme voi kehittyä kohti laajempaa ja tehokkaampaa yhdistystoimintaa” 

Nyt kun vuosi 2018 on jäänyt jo taakse, voimme todeta , että onnistuimme loistavasti 

tavoitteessamme jonka vuodelle asetimme. 

Suurin ponnistus jota toivoimme voivamme toteuttaa, oli vielä suurempi satsaus 

eläinten sterilointeihin. Vuonna 2017 avullamme steriloitiin 318 eläintä ja vuonna 



2018 sterilointimäärä nousi 578 eläimeen.   

Sterilointiprojektit ovat kalliita järjestää.  Kulut eivät jää vain eläinten 

sterilointimaksuun, joka on vakiintunut n 25e tietämille. Lisäksi katamme 

logistiikkakuluja ja käytämme nuolinukutukseen erikoistunutta eläinlääkäriä, jonka 

avulla pystymme kiinniottamaan todella arkoja koiria Valcean alueella.  Lisäksi 

majoitus- ja ruokakulut nostavat sterilointitapahtumien kuluja.  Olemmekin 

käyttäneet suurimman osan käytössämme olevista varoista sterilointityöhön. Ja 

toivomme, että ensi vuonna, kun kirjoitan vuoden 2019 toimintakertomusta, 

sterilointiluku on ainakin pysynyt samassa, mutta toivon, että luku olisi jälleen 

hieman suurempi. 

Steriloinnit tulevat olemaan nyt ja jatkossa toimintamme kulmakivi. 

 

Kaikki kiitos toimittamastamme avusta kuuluu Kirputtajat Ry:n tukijoille. 

Lahjoitukset kirpputori pöytiimme , lahjoitukset huutokauppoihimme, 

kannatustuotteiden tilaaminen ja rahallinen tuki ovat mahdollistaneet tämän 

toimintakertomuksen toteuttamisen haaveista konkreettisiksi teoiksi. 

Kiitos Teille 

Tehdään ensi vuodesta vielä merkityksellisempi 


